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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 2, DE 13 DE JULHO DE 2018.

Regulamenta o procedimento para membros e servidores requererem 
folga  compensatória  em razão  de  dias  trabalhados  em  regime  de 
Plantão  do  MPF/ES,  nos  termos  do  art.  9º  da  Portaria  PR/ES  n. 
46/2017.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições regulamentares previstas nos artigos 55 e 56 

do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n. 

357,  de  5  de  maio  de  2015,  conforme  PGEA n.  1.17.000.001632/2018-75,  alinhado  aos 

objetivos estratégicos de institucionalizar uma política que aperfeiçoe a comunicação interna e 

de assegurar a atratividade das carreiras do MPF, estabelecidos pela Portaria PGR n. 687, de 

20 de dezembro de 2011, e,

CONSIDERANDO que  a  Portaria  PR/ES  n.  46,  de  20  de  março de  2017, 

dispôs sobre o exercício de plantão pelos membros e servidores da Procuradoria da República 

no  Espírito  Santo,  tendo  por  fundamento  a  Lei  n.  13.024/2014,  o  Ato  Conjunto 

PGR/CASMPU n. 1/2014 e a Resolução CSMPF n. 159/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotina administrativa para o 

requerimento de folga compensatória de que tratam os artigos 8º e 9º da Portaria PR/ES n. 46, 

de 20 de março de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar o procedimento para membros e servidores requererem 

folga compensatória em razão de dias trabalhados em regime de Plantão do Ministério Público 

Federal no Espírito Santo (MPF/ES), nos termos dos artigos 8º e 9º da Portaria PR/ES n. 46, 

de 20 de março de 2017.
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Art. 2º Os membros e os servidores deverão solicitar a compensação de dias 

trabalhados no Plantão MPF/ES por meio de formulário específico disponível  no Sistema 

Único, vinculado ao tipo de documento REQUERIMENTO, observado o seguinte:

I - quanto aos membros:

a)  selecionar  o  modelo  "ES  -  requerimento  de  folga  compensatória  para 

MEMBRO";

b) preencher e assinar eletronicamente;

c) movimentar para o Gabinete do Procurador-Chefe.

II - quanto aos servidores:

a)  selecionar  o  modelo  "ES  -  requerimento  de  folga  compensatória  para 

SERVIDOR";

b) preencher e assinar eletronicamente;

c) solicitar a assinatura eletrônica da chefia imediata

d) movimentar para o Setor de Registro Funcional  (SEREG) da Divisão de 

Gestão de Pessoas (DIGEP).

Art. 3º Compete ao Gabinete do Procurador-Chefe:

I - apreciar os requerimentos dos membros;

II  -  encaminhar  ao  SEREG/DIGEP  os  requerimentos  com  decisão  do 

Procurador-Chefe.

Art. 4º Compete ao SEREG/DIGEP:

I - conferir o saldo de dias de folga compensatória que o membro ou o servidor 

fazem jus,

conforme os dias trabalhados em regime de Plantão do MPF/ES;

II - registrar os afastamentos requeridos:

a) quanto aos membros, no Sistema de Gestão de Pessoas (GPS);

b) quanto aos servidores, no Sistema Grifo;

III - atualizar a planilha de controle da DIGEP sobre os dias de afastamento por 

folga compensatória do Plantão MPF/ES;
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IV - certificar no Sistema Único a realização das tarefas supracitadas;

V - arquivar o requerimento no Sistema Único em pasta própria.

Art. 5º Esta Instrução de Serviço (IS) entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO AUGUSTO GUARESQUI

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  17  jul.  2018.  Caderno 
Administrativo, p. 18.
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